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ค ำน ำ 
 มะปรางเป็นไม้ผลที่ส าคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง และมีศักยภาพสูงในการ
ส่งออกไปตลาดต่างประเทศ มะปรางเป็นผลไม้ที่นิยมรับประทานมาก โดยเฉพาะ
ประเทศมาเลเซีย ฮ่องกง และสิงคโปร์ มีแหล่งปลูกที่ส าคัญ ได้แก่ นครนายก อ่างทอง 
ปราจีนบุรี นครสวรรค์ พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย อุตรดิตถ์ ชัยนาท และก าแพงเพชร 
เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องมาจากประเทศไทยมีสภาพดินฟ้าอากาศที่เหมาะสมจึงท าให้สามารถ
ผลิตมะปรางได้เป็นจ านวนมากและยังเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้เป็นอย่างดี 
แต่มะปรางที่มีคุณภาพดีที่สามารถส่งออกได้มีปริมาณน้อยมากเพียงร้อยละ 5 ของ
ผลผลิตทั้งหมด ขณะที่ตลาดในต่างประเทศมีความต้องการมะปรางคุณภาพดีเพิ่มมาก
ขึ้นทุกปี เกษตรกรบางพื้นที่ยังขาดความรู้ และเทคโนโลยีในการผลิตมะปราง จึงมัก
ประสบปัญหาด้านคุณภาพ และปริมาณของมะปรางไม่ได้มาตรฐานตามความต้องการ 
เช่น การหลุดร่วงของผล และเกิดการร่วงของดอกก่อนการผสม ขนาดผลไม่ได้ตาม
ต้องการ ผิวเปลือกของมะปรางเป็นรอยแผล และถูกแมลงเข้าท าลายท าให้สภาพของ
ผลมีรอยแผล 
 คณะผู้วิจัยได้ตระหนักถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขดังกล่าว จึงได้จัดท า
โครงการ “การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะปรางเชิงพาณิชย์” ขึ้น 
โดยหัวหน้าโครงการและผู้ร่วมโครงการได้มีการสะสมความรู้จากการเข้าไปคลุกคลีกับ
เกษตรกรผู้ปลูกมะปรางในเขตภาคเหนือตอนล่าง เช่น จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก และ
สุโขทัย เป็นต้น ท าให้ได้รับรู้ปัญหาของเกษตรกรโดยตรง โดยมีการจัดอบรมต่อยอด
องค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยีการผลิต และคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวมะปรางเพื่อการ
พาณิชย์ของเกษตรกร และการประเมินคุณภาพมะปรางเพื่อการส่งออก หากปัญหาของ
การผลิตมะปรางได้รับการแก้ไขจะเป็นการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มรายได้แก่ เกษตรกร 
ผู้ประกอบการค้า ตลอดจนเพิ่มศักยภาพและสร้างมาตรฐานมะปราง 

คณะผู้วิจัย 
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❖ กำรผลิตมะปรำงเชิงพำณิชย ์
เรียบเรียงโดย ผศ.ดร.พีระศักดิ์  ฉำยประสำท และคณะ 

 
มะปรางเป็นพืชที่อยู่ในวงศ์ Anacardiaceae มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Bouea 

burmanica Griff. มีถิ่นก าเนิดในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ พม่า ไทย ลาว 
กัมพูชา มาเลเซีย เป็นต้น และชื่อสามัญ ได้แก่ Marian Plum, Ma-prang, Garsluria, 
Gandaria Kundang, Rembunia, Setar คนไทยแต่ละภาคเรียกมะปรางแตกต่างกัน 
เช่น ภาคเหนือเรียก “มะผาง” ภาคใต้เรียก “ลูกปราง” และสุรินทร์เรียก “โค้ง” ชื่อ
พ้องทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ Bouea oppositifolia Meinn. Bouea microphylla 
Griff. Bouea macrophylla Griff. Bouea gandaria B1. (เต็ม, 2523) 

     

กำรจัดจ ำแนกมะปรำงตำมรสชำติ 
 มะปรำงเปรี้ยว หมายถึง มะปรางที่มีรสชาติเปรี้ยวแม้ผลจะสุกแล้วก็ตาม 
ภาษาไทยโบราณ เรียก มะปรางลักษณะนี้ว่า “กาวาง” มีทั้งขนาดผลเล็กและใหญ่ พบ
ทั้งในป่าและสวน เหมาะส าหรับน ามาแปรรูปเป็นมะปรางดอง มะปรางแช่อิ่มและน้ า
มะปรางมากกว่าการบริโภคสดโดยตรง 
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  มะปรำงหวำน หมายถึง มะปรางที่มีรสชาติหวานทั้งผลขนาดเล็กและใหญ่ 
ความหวานจะแตกต่างกันไปตามพันธุ์ ขณะที่ผลยังอ่อนอาจมีรสเปรี้ยว  หรือฝาด
เล็กน้อย มียางมากบริเวณขั้วผล ท าให้ระคายคอโดยเฉพาะผลอ่อน ส่วนผลแก่จัดความ
เปรี้ยวจะลดลง ยางมีสีเหลืองหรือเหลืองอมเขียวจะหายไป บริเวณขั้วผลจะมีสีเขียวเรื่อ 
ๆ เม่ือสุกจัดเนื้อจะเหลวเละชาวสวนเรียกว่า “ท้องขึ้น” 
  มะยง หมายถึง  มะปรางที่มีรสหวานอมเปรี้ยวเมื่อผลแก่จัด เมื่อรับประทาน
แล้วไม่ระคายคอ ลักษณะผลอ่อนมีสีผิวนวลเข้มเขียวจัดกว่ามะปราง ส่วนผลสุก
เปลี่ยนเป็นสีเหลืองเข้ม นอกจากนี้มะยงแบ่งออกเป็น 2 ชนิด  คือ 
 1)  ชนิดที่มีรสหวานอมเปรี้ยว เรียกว่า  “มะยงชิด” 
 2)  ชนิดที่มีรสเปรี้ยวอมหวาน เรียกว่า  “มะยงห่าง” 
ลักษณะทำงพฤกษศำสตร์ 

ล ำต้น สูงประมาณ 4-9 เมตร ล าต้นกลม มีทรงพุ่ม
แน่น จัดเป็นไม้เนื้อแข็ง เปลือกไม้ขรุขระมีสะเก็ด
และยางมีสีขาว  มีระบบรากแก้วที่แข็งแรงจึงอยู่ใน
สภาพแห้งแล้งได้ดีพอสมควร (วิทยา , 2548; นิร
นาม, 2542; ปฐพีชล, 2542)  

    
 ใบ ใบเดี่ยวมีรูปร่างคล้ายใบมะม่วงแต่มี
ขนาดเล็กกว่า จัดเรียงแบบตรงกันข้าม (opposite) 
แผ่นใบเรียบ  ใบมีรูปร่างยาวรีขอบขนาน (elliptic-
oblong) จนถึงรูปใบหอก (lanceolate) (สุรชัย, 2535; 
สุรชัย, 2541) โคนและปลายใบเรียวสอบ  ลักษณะ
ใบอ่อนจะมีสีม่วงแดง ใบแก่สีเขียวจัดเป็นมัน มีเส้นใบเด่นชัด ขอบใบเรียบ การแตกใบ
เช่นเดียวกับมะม่วง (วิทยา, 2528; สุพรรณหงส์, 2529; นิรนาม, 2542; ปฐพีชล, 2542) 
แผ่นใบเหนียว แตกใบอ่อน 1 - 3 ครั้งต่อปี (นรินทร์, 2537) 
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 ดอกมะปรำง มีลักษณะเป็นช่อแตกแขนง 
(panicle) เกิดบริเวณปลายกิ่งแขนงที่อยู่ภายใน
ทรงพุ่ม ช่อดอกยาว 8-15 เซนติเมตร ดอกย่อยมี
ขนาดเล็ก มีประมาณ 250 -450 ดอก/ช่อ  
ประกอบด้วยดอกสมบูรณ์เพศหรือดอกกระเทย 
และดอกตัวผู้อยู่ร่วมกันภายในช่อดอก ดอกจะ

บานในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม การบานเริ่มจากด้านล่างไปสู่ปลายช่อดอก ก้าน
ดอกยาวประมาณ 3.5 มิลลิเมตร กลีบดอกสีเหลืองมีขนาดเท่ากันจ านวน 4 กลีบ ส่วน
ของฐานกลีบเลี้ยงจะเชื่อมติดกัน มีเกสรตัวผู้ 10 อัน อับละอองเกสรมี 2 ห้องแตก
ตามยาว มี 1 รังไข่ จะบานหมดภายใน 3-5 วัน (สุรชัย, 2535; นรินทร์, 2537; สุรชัย, 
2541) ยกเว้นบางปีที่มีอากาศหนาวเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ อาจแทงช่อดอก 2-3 รุ่นได้  
(วิทยา, 2528; สุพรรณหงส์; 2529; นิรนาม, 2542; ปฐพีชล, 2542)  
 ผลมะปรำง  เป็นชนิดเมล็ดแข็ง (drupe) 
มีขนาดผลยาวตั้งแต่ 3-10 เซนติเมตร (สุรชัย, 2541)  
มีทั้งทรงกลมและรูปไข่ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ ผลเมื่อยัง
อ่อนมีสีเขียวจาง ๆ พอโตขึ้นมีสีเขียวเข้ม  ฤดูเก็บ
เกี ่ยวในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม (นรินทร์, 2537) 
เมื่อสุกผิวผลเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อน เหลืองส้ม  เนื้อ
สีเหลือง เหลืองส้มและเหลืองแดง รสชาติมีทั้งหวาน 
หวานอมเปรี้ยว หวานมันถึงเปรี้ยวจัด (วิทยา, 2528; สุพรรณหงส์, 2529; นิรนาม, 2542; 
ปฐพีชล, 2542) ในหนึ่งผลจะมีเพียงเมล็ดเดียวรูปร่างเมล็ดค่อนข้างแบนยาวรี ส่วนผิว
ของเปลือกหุ้มเมล็ด มีลักษณะเป็นเส้นใยสีน้ าตาลปนเหลืองค่อนข้างแข็ง เนื้อของเมล็ด
มีทั้งสีขาวและสีชมพูม่วง มีรสฝาดและขม (สุรชัย , 2541) ขนาดของเมล็ดขึ้นอยู่กับ
สายพันธุ์ โดยเฉลี่ยจะมีความยาว 2-6 เซนติเมตร บางพันธุ์เมล็ดลีบ (สุรชัย, 2541) ใน 1 
เมล็ด สามารถใช้เพาะเป็นต้นกล้ามะปรางได้ 1 ต้น (นรินทร์, 2537)  
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สภำพแวดล้อมที่เหมำะสมต่อกำรปลูกมะปรำง 
 1.  น้ ำและควำมชื้นสัมพันธ์ มะปรางสามารถเจริญเติบโตได้ดีในแหล่งที่มีฝน
ตกชุกและฝนตกน้อยถึงค่อนข้างแห้งแล้ง เพราะช่วงแล้งจะมีความส าคัญต่อการออก
ดอกของมะปราง โดยช่วงแล้งจะท าให้ต้นมะปรางมีการพักตัวชั่วคราว เกิดการชะงัก
การเจริญเติบโตทางกิ่งใบเพื่อสะสมอาหาร (นรินทร์ , 2537) ในระยะที่มะปรางแทงช่อ
ดอก (พฤศจิกายน-มีนาคม) มะปรางต้องการน้ า เพื่อการเจริญเติบโตของผล จึงควรให้น้ า
เป็นระยะโดยให้ครั้งละน้อย ๆ  เพื่อให้ต้นมะปรางปรับตัวได้ดี ไม่ควรให้น้ าในปริมาณมากทันที 
เพราะต้นมะปรางจะปรับตัวไม่ทันจะท าให้ผลร่วงได้ แต่ถ้าขาดน้ าจะท าให้ผลเล็กและ
ร่วง เป็นสาเหตุให้ผลผลิตต่ ากว่าปกติ (นรินทร์, 2537) ควรให้น้ าเฉลี่ย 7 วันต่อครั้ง 
ในขณะที่ผลเจริญเติบโตและจะหยุดให้เมื่อเห็นผลมะปรางเริ่มเปลี่ยนสีจากเขียวเป็น
เหลือง เพราะถ้ายังให้น้ าต่อไปจะท าให้ขนาดผลใหญ่ขึ้น แต่รสชาติจะด้อยลงมาก 
(ทวีศักดิ์, 2542) 
 2.  อุณหภูมิ  อุณหภูมิเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการแทงช่อดอก การ
ติดผล และระยะการสุกของผลมะปราง ถ้าอุณหภูมิต่ าเป็นช่วงระยะเวลานาน
พอสมควร จะท าให้มะปรางออกดอกและติดผลได้ดีขึ้น และภายหลังจากมะปรางติด
ผลแล้ว ถ้ามีอุณหภูมิสูงขึ ้นอย่างรวดเร็วจะท าให้มะปราง แก่เร็วขึ้น  พ้ืนที่ปลูก
มะปรางส่วนใหญ่มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 20 - 30 องศาเซลเซียส (นรินทร์, 2537) 
ไม่ควรปลูกมะปรางในพื้นที่ที่มีช่วงฤดูหนาวอุณหภูมิต่ ากว่า 10 องศาเซลเซียส หากต้น
มะปรางออกดอกเร็ว ดอกจะไปกระทบอากาศหนาว ท าให้ดอกไหม้หรือถ้ามีการติดผล
อ่อนจะท าให้ผลไหม้ได้เช่นกัน  
 3.  แสง มะปรางเป็นพืชที่สามารถเจริญเติบโตได้ในที่ที่มีแสงร าไร (แสงแดด 
50%) จนถึงแสงแดดโดยตรง (แสงแดด 100%) 
 4.  ดิน มะปรางปลูกได้ในดินเกือบทุกชนิด ลักษณะดินควรเป็นดินร่วน ดิน
ร่วนปนทราย หรือดินร่วนปนดินเหนียว ไม่เป็นดินเค็ม ดินควรมีความอุดมสมบูรณ์และ
หน้าดินลึก เพื่อรากจะได้สามารถหาอาหารได้ดี (นรินทร์ , 2537) ดินควรมีการระบาย
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น้ าและอากาศได้ดี ระดับน้ าใต้ดินควรอยู่ลึกพอสมควรเพื่อรากมะปรางจะได้หยั่งลงลึก
ได้ ท าให้ระบบรากแข็งแรงไม่ล้มง่าย และน้ าไม่ท่วมขัง (สุรชัย , 2541) มีระดับความ
เป็นกรดและด่างของดิน (pH) เท่ากับ 6 - 7 (นรินทร์, 2537) 
 5.  ควำมสูงและเส้นละติจูด มะปรางสามารถเจริญได้ตั้งแต่ระดับเหนือน้ า
ทะเลจนถึงความสูงประมาณ 1,000 เมตร พื้นที่ปลูกที่เหมาะสม คือ ระดับความสูงไมเ่กนิ 
600 เมตร เพราะถ้าสูงเกินไปมะปรางอาจไม่ค่อยติดผล นอกจากนี้ความสูงของพื้นที่ปลูก
มีอิทธิพลต่อระยะเวลาการออกดอกของมะปราง กล่าวคือ ทุก ๆ ความสูง 130 เมตร 
มะปรางจะออกดอกช้าไป 4 วัน  
 
สรีรวิทยำของกำรออกดอกและกำรติดผลของมะปรำง    
ระยะการเกิดดอกสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ระยะ คือ 
 1. ระยะชักน าการเกิดดอก (floral initiation) เป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงของ
เนื้อเย่ือตรงจุดก าเนิดดอก (floral primordia) 
 2. ระยะสร้างตาดอก (floral organization) เป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงของ
เนื้อเย่ือที่จะพัฒนาเป็นส่วนของดอก 
 3. ระยะบริบูรณ์ของดอก (floral maturation) เป็นช่วงการพัฒนาการเจริญ
ของแต่ละองค์ประกอบของดอก 
 4. ระยะดอกบาน (anthesis) เป็นช่วงการเจริญเต็มที่ของดอก โดยเกสรตัวผู้
และเกสรตัวเมียพร้อมรับการผสมเกสร 
 มะปรางเป็นไม้ผลที่สามารถออกดอกติดผลได้สม่ าเสมอทุกปี ยกเว้นต้น
มะปรางที่ปล่อยแบบธรรมชาติและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ในต้นที่อายุมาก
อาจติดผลดกหนึ่งปีและติดผลน้อยในปีถัดไป แต่ถ้ามีการดูแลรักษาที่ดีมะปรางจะออก
ดอกทุกปี มะปรางมีทั้งดอกตัวผู้และดอกสมบูรณ์เพศอยู่ในช่อดอกเดียวกัน ท าให้
โอกาสในการผสมเกสร และการติดผลมีมาก นอกจากนี้การออกดอกยังขึ้นอยู่กับปัจจัย
อื่น ๆ ได้แก ่
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 1. อายุและขนาดของต้น พืชต้องมีการเจริญทางด้านกิ่งใบจนกระทั่งถึงช่วง
อายุที่เหมาะสม จึงมีการสร้างดอก (สมบุญ, 2538) โดยมะปรางเริ่มออกดอกเมื่ออายุ 3 
- 4 ปี ในต้นที่ได้จากการต่อยอดหรือทาบกิ่ง ซึ่งต้นยังคงเล็กอยู่จึงให้ผลผลิตน้อย ส่วน
ต้นที่ได้จากการเพาะเมล็ดเริ่มออกดอกในปีที่ 6 - 7 ขนาดของต้นขึ้นอยู่กับการดูแล
รักษาของแต่ละสวน ต้นที่มีขนาดใหญ่จะให้ผลผลิตมาก เนื่องจากมะปรางออกดอกและ
ติดผลตามปลายยอดของกิ่ง (สุรชัย, 2541) 
 2. ความอุดมสมบูรณ์ของต้นมะปราง ต้นที่ได้รับการดูแลรักษาดี มีปริมาณ
ธาตุอาหารสะสมมากจะสามารถออกดอกได้ดี เนื่องจากการเกิดดอกในไม้ผลยืนต้น
มีความสัมพันธ์กับปริมาณคาร์โบไฮเดรตและไนโตรเจนในต้น (C/N ratio) (สุรชัย, 
2541) การเกิดดอกเป็นการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของปริมาณคาร์โบไฮเดรตซึ่ง
เป็นแหล่งเริ่มต้นและสะสมพลังงานในส่วนต่าง ๆ ของพืช 
 3. ระดับฮอร์โมนในต้นพืช การออกดอกอาจควบคุมโดยสมดุลฮอร์โมนหลาย
ชนิด ได้แก่ จิบเบอเรลลิน เอทิลีน ไซโตไคนิน เป็นต้น 
 4. น้ า ในช่วงก่อนการออกดอกจะงดให้น้ าแก่ต้นมะปรางอายุ 2 - 3 เดือน ซึ่ง
ตามธรรมชาติอยู่ในช่วงฤดูแล้งอยู่แล้ว ทั ้งนี ้เพื ่อปรับระดับธาตุอาหารภายในต้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัดส่วนระหว่างคาร์โบไฮเดรตต่อ ไนโตรเจน ในสภาพดินแห้งแล้ง
พืชไม่สามารถน าไนโตรเจนจากดินไปใช้ได้ ท าให้มีการสะสมคาร์โบไฮเดรตมากขึ้น ส่งผลให้
เกิดการออกดอก หากฝนตกในช่วงนี้หรือมีการให้น้ าจะท าให้แตกใบอ่อนและออกดอก
ล่าช้า หรือถ้าแตกใบอ่อนขณะออกดอกจะท าให้ดอกร่วง เนื่องจากใบอ่อนและดอกแย่ง
อาหารกัน 
 5. อุณหภูมิ มะปรางมีนิสัยการออกดอกต้องกระทบอากาศหนาวเปน็ระยะเวลา
หนึ่งก่อนจึงออกดอก (ทวีศักดิ์, 2539) ถ้าอากาศหนาวทิ้งช่วงหลายครั้งมะปรางจะออก
ดอก 2 - 3 รุ่น (นรินทร์, 2537) โดยอุณหภูมิต่ าจะยับยั้งการเจริญเติบโตทางกิ่งใบของ
มะปราง ท าให้มีอาหารสะสมมากและมีผลต่อการปรับระดับฮอร์โมนภายในต้นให้อยู่ใน
สภาวะที่ส่งเสริมการออกดอก ถ้ามะปรางได้รับอุณหภูมิต่ าเป็นระยะเวลายาวนานจะยิ่ง
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ออกดอกมากขึ้น แต่อุณหภูมิต้องไม่ต่ ากว่า 10 องศาเซลเซียส เพราะถ้าอุณหภูมิต่ า
เกินไปจะมีผลต่อการเจริญเติบโตและหากมีอุณหภูมิต่ าในระยะออกดอก อาจท าให้ดอก
ไหม้และร่วงได้ (สุรชัย, 2541) 
 6. การใช้สารเคมีเร่งการออกดอก การใช้สารเคมีเร่งการออกดอก ส่วนใหญ่
จะเป็นธาตุอาหารเสริมผสมฮอร์โมนที่จ าเป็นต่อการออกดอก ฉีดพ่นในระยะที่ ก าลัง
ออกดอก จะช่วยเร่งการออกดอกของมะปรางได้  ทั้งนี้ต้นต้องได้รับการดูแลมาเป็น
อย่างดี มีความสมบูรณ์พร้อมที่จะออกดอก หรือในระยะติดผลขนาดเล็กเท่าหัวไม้ขีด 
อาจมีการใช้ธาตุอาหารเสริมหรือฮอร์โมนเพื่อช่วยให้มีการติดผล และเพิ่มขนาดผลได้ 
(สุรชัย, 2541) 
กำรปลูกมะปรำง - มะยงชิด 

 

กำรเตรียมต้นพันธุ ์
- พันธุ์ควรซื้อจากแหล่งปลูกที่เชื่อถือได้ 
- ควรเว้นระยะเวลาให้ต้นพันธุ์สามารถปรับตัวกับ

สภาพแวดล้อมของพื้นที่ปลูก 

 

กำรเตรียมหลุมปลูก 
- ขุดหลุมกว้าง ยาว และลึกอย่างละ 0.5 - 1 เมตร 

ขึ้นอยู่กับต้นพันธุ์ที่น ามาปลูก 
- ขุดดินแยกดินชั้นบนและล่างออกจากกัน 
- ใ ส่ ปุ๋ ย ค อ ก ห รื อ ปุ๋ ย ห มั ก  ห ลุ ม ล ะ ป ร ะ ม า ณ  

1 - 3 กิโลกรัม ใส่ดินชั้นบนลงก่อนดินชั้นล่าง 

 

ระยะปลูก 
- ระยะห่าง 8 x 8 เมตร (25 ต้น/ไร่) 
- ระยะชิด 4 x 4 เมตร (50 ต้น/ไร่) 
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กำรปลูก 
- ต้นฤดูฝน เหมาะส าหรับการปลูกมะปรางเพราะ

เจริญเติบโตเร็ว 
- ขุดหลุมลึก 25 เซนติเมตร เพื่อให้รากของมะปราง

สามารถเจริญเติบโตได้ด ี
- ตัดก้นถุงด าออก วางต้นมะปรางลงในหลุมให้ต้นตั้ง

ตรง ดึงถุงด าขึ้นด้านบนให้หลุดออกจากต้นมะปราง 
- กลบดินให้สูงกว่าระดับดินเดิมเล็กน้อย 
- ใช้มือกดบริเวณรอบ ๆ โคนต้น 
- ปักหลักไม้ไผ่ เพื่อค้ ายันและป้องกันการโยกของต้น

มะปราง 
- คลุมโคนต้นด้วยฟางหรือเศษหญ้าแห้ง 
- สร้างร่มเงาให้แก่ต้นมะปรางที่ปลูกใหม่ เพื่อให้เกิด

การปรับตัวได้ดี  

 
กำรปฏิบัติดูแลรักษำ 
กำรให้น้ ำ 

- หากต้นเล็กขาดน้ าจะแสดงอาการใบไหม้ จะเริ่มแห้งจากปลายยอดมาหาโคน
ต้นและตายในที่สุด 

- ระยะ 3 เดือนแรกหลังปลูก ควรให้น้ าสม่ าเสมอ 3 - 5 วัน/ครั้ง 
- อายุ 4 - 6 เดือน ให้น้ า 7 - 10 วัน/ครั้ง 
- อายุ 1 ปีขึ้นไป ช่วงฝนตกงดการให้น้ า ฤดูแล้งควรมีการให้น้ า 15 - 20 วัน/ครั้ง 
- ทุกครั้งที่มะปรางแตกใบอ่อนใหม่ ๆ ควรให้น้ าอยู่เสมอ เพื่อให้ใบสมบูรณ์มี

การแตกกิ่งก้านและยอดใหม่ ควรงดการให้น้ าประมาณ 2 - 3 เดือนก่อนออก
ดอก (พฤศจิกายน - ธันวาคม)   
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- หลังการออกดอกติดผลควรให้น้ าเป็นระยะครั้งละน้อย ๆ หากให้มากเกินไป
จะท าใหผ้ลร่วง 

       

กำรใส่ปุ๋ย  
      ขึ้นอยู่กับสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่ปลูก ควรใส่ปุ๋ยตามระยะการ
เจริญเติบโต ดังนี้ 
1.  ระยะมะปรางก าลังเจริญเติบโต 
 - เพิ่มปุ๋ยคอก อัตรา 1 - 3 กิโลกรัม/ต้นทุกปี 
 - ปุ๋ยเคมีสูตร 15 - 15 - 15 ช่วง 6 เดือนแรก อัตรา 0.1 กิโลกรัม/ต้น 
 - ปุ๋ยเคมีสูตร 15 - 15 - 15 ช่วง 6 เดือน ถึง 2 ปี อัตรา 0.25 กิโลกรัม/ต้น 
 - ปุ๋ยเคมีสูตร 15 - 15 - 15 ช่วง 2 - 3 ปี  อัตรา 0.50 กิโลกรัม/ต้น 
2. ระยะมะปรางใกล้ออกดอก งดใส่ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงในเดือนกันยายนถึงตุลาคมของทุกปี 

โดยใส่ปุ๋ย 12 - 24 - 12 อัตรา 0.5 กิโลกรัม/ต้น ขึ้นอยู่กับอายแุละขนาดของทรงพุ่ม 
3.  ระยะมะปรางติดผลแล้ว ใส่ปุ๋ย 13 - 13 - 21  อัตรา 0.25 กิโลกรัม/ต้น ขึ้นอยู่กับ

อายุ ขนาดของทรงพุ่ม โดยขุดหลุมลึกประมาณ 10 - 15 เซนติเมตรรอบชายพุ่ม 
โรยปุ๋ย กลบดินและรดน้ าภายหลังการใส่ปุ๋ย (ยกเว้นในช่วงฤดูฝน) 
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กำรก ำจัดวัชพืช ควรก าจัดวัชพืชพวกเถาเลื้อยและอื่น ๆ โดยการใช้การก าจัดด้วยมีด 
จอบ เครื่องตัดหญ้าหรือฉีดพ่นสารเคมีก าจัดวัชพืช พวกดูดซึมหรือสัมผัส 

      

กำรตัดแต่งกิ่ง ควรตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง เพื่อให้ได้รับแสงอย่างทั่วถึง ตัดกิ่งน้ าค้างหรือกิ่ง
กระโดงหรือกิ่งที่มีโรคและแมลงท าลาย จัดทรงพุ่มให้สมดุล เพื่อป้องกันการหักล้ม 

      

กำรห่อผล การปลูกมะปรางในเชิงการค้า ปัจจุบันนิยมห่อผลเพื่อต้องการให้ผลผลิตที่
ได้มีคุณภาพดี ผลมีสีสวย สะอาด ไม่มีต าหนิจากแมลงและศัตรูชนิดอื่น ๆ เข้าท าลาย  
การห่อผลในปัจจุบันใช้กระดาษรีเมย์หรือถุงกระดาษสีน้ าตาลชนิดพิเศษ 
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กำรเก็บเกี่ยว 
 มะปรางเป็นไม้ผลที่นิยมบริโภคตั้งแต่ผลอ่อน (ผลดิบ) จนถึงผลแก่และสุกสี
เหลือง ส่วนมะยงชิดจะนิยมบริโภคผลสุก เพราะมีรสชาติอร่อย รสหวานติดเปรี้ยว
เล็กน้อย ดัชนีการเก็บเกี่ยวมะปรางในปัจจุบัน คือ การดูสีของผลที่สุก โดยมีสีเหลืองทั้ง
ผล ในช่วงที่มีอากาศร้อนหรืออุณหภูมิสูงจะท าให้ผลสุกเร็วกว่าปกติ หากเก็บเกี่ยวล่าช้า
จะท าให้ผลมะปรางร่วงได้ ในการเก็บเกี่ยวแต่ละครั้งควรท าด้วยความระมัดระวัง หาก
มะปรางร่วงหล่นลงพื้นดินผลจะแตกไม่น่ารับประทาน ไม่ควรท าให้เกิดรอยช้ าหรือ
บาดแผลจะท าให้สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน ส่วนการเก็บเกี่ยวมะยงชิดสังเกตสีของผล
เช่นเดียวกับมะปราง โดยผลมีสีเหลืองอมส้มทั้งผล (สีขึ้นอยู่กับพันธุ์) และถ้าต้องการให้
มีรสชาติอร่อยต้องปล่อยให้ผลสุกเต็มที่ ระมัดระวังไม่ให้ร่วงหล่นหรือบอบช้ า 

      

เทคโนโลยีหลังกำรเก็บเกี่ยว 
 การเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 95 % สามารถเกบ็
ได้นาน 2 - 3 สัปดาห์ นอกจากนี้การใช้สารดูดซับเอทิลีน (KMn04) เพื่อช่วยดูดซับเอทิลีนซึ่ง
เป็นฮอร์โมนที่เร่งการสุกของผลมะปราง ท าให้มะปรางมีอายุหลังการเก็บเกี่ยวนานขึ้น 
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โรคที่ส ำคัญของมะปรำง 
 1.  โรคแอนแทรคโนส 
 สาเหตุของโรคเกิดจากเชื้อรา (Collectotrichum sp.) ซึ่งสามารถเข้าท าลาย
ได้เกือบทุกส่วนของมะปราง ไม่ว่าจะเป็นต้นกล้าเล็ก ๆ ยอดอ่อน ใบอ่อน กิ่งอ่อน ช่อ
ดอก ผลอ่อนจนถึงผลแก่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังการเก็บเกี่ยวมีการระบาดมากในช่วง
ฤดูฝนหรือช่วงที่มีความชื้นสูง อุณหภูมิที่เหมาะสมของโรคนี้จะอยู่ระหว่าง  24 - 32  องศา
เซลเซียส เป็นสาเหตุท าให้เกิดจุดและแผลสีน้ าตาลเข้มตามกิ่งและผล  หากโรคแอน
แทรคโนสระบาดรุนแรงจะท าให้เกิดอาการใบแห้งบิดและเบี้ยวร่วงหล่น ช่อดอกแห้งไม่
ติดผล ผลอาจจะร่วงหรือผลเน่าหลังเก็บเกี่ยวได้ 

      
ลักษณะอำกำร 

 ในระยะต้นกล้า  
 พบอาการของโรคแอนแทรคโนสทั้งใบและต้น อาการเริ่มแรกจะเป็นจุดเล็ก 
ๆ บนใบอ่อน สังเกตดูจะพบว่าใสกว่าเนื้อใบรอบ ๆ จุดนั้น ต่อจากนั้นจะขยายออกเป็น
วงกว้าง ขนาดขึ้นอยู่กับความชื้นและความอ่อนแก่ของใบ ขอบแผลชัดเจนเป็นสีน้ าตาล
เข้ม ส่วนอาการที่ยอดอ่อนหรือกิ่งแขนงจะเป็นแผลสีน้ าตาลค่อนข้างด า  ลักษณะ
แผลเป็นรูปไข่ยาวไปตามความยาวของล าต้น หากอาการรุนแรงแผลจะขยายอย่าง
รวดเร็วและจะท าให้ยอดแห้งเป็นสีน้ าตาลและแห้งตายในที่สุด 
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 ในระยะต้นโต  
 เชื้อราจะเข้าท าลายบนใบอ่อน ยอดอ่อนหรือช่อดอก ลักษณะอาการคล้าย ๆ
กับในระยะต้นกล้า ส าหรับช่อดอกจะมีอาการเป็นจุดสีน้ าตาลด าประปรายบนก้านดอก
จะท าให้ดอกเหี่ยวและหลุดร่วงไม่ติดผล และผลอ่อนอาจจะถูกโรคนี้เข้าท าลายท าให้
เปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลด าและร่วงหล่น ส่วนผลที่มีขนาดโตขึ้นแต่ยังไม่แก่ลักษณะอาการ
บนผลเป็นจุดสีด า รูปร่างกลมรีขนาดเล็กเท่าหัวเข็มหมุดจนถึงการเก็บเกี่ยวผลสุก การ
เก็บรักษาในหีบห่อที่บรรจุเพื่อการขนส่ง ถ้าหากมีความชื้นสูงจะพบโรคแอนแทรคโนส
เข้าท าลาย 
 กำรป้องกันก ำจัด 
 โรคแอนแทรคโนส สามารถป้องกันก าจัดได้โดยการใช้สารเคมีป้องกันก าจัด
โรคพืชหลายชนิด เช่น สารเบนโนมิล แมนโคเซบ แคปแทน คอบเปอร์อ๊อกซี่คลอไรด์ 
เป็นต้น ในช่วงที่มีอากาศชื้นโดยเฉพาะในฤดูฝน เชื้อโรคจะระบาดได้มาก ควรมีการพ่น
สารดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งหรือใช้วิธีการพ่นสลับกันตามความเหมาะสม นอกจากนี้
ควรมีการตัดแต่งกิ่งหรือส่วนที่เป็นโรคเผาท าลาย 
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2. โรครำด ำ 
 เกิดจากแมลงพวกปากดูด ซึ่งจะดูดกินน้ าเลี้ยงของพืชตามยอดอ่อน ช่อดอก 
แล้วจะถ่ายสารซึ่งมีลักษณะคล้ายน้ าหวานออกมาตามบริเวณใบและช่อดอก ซึ่งเชื้อรา
ด าในอากาศจะสามารถเจริญเติบโตได้ มีผลท าให้การติดดอกออกผลของมะปรางลดลง
หรือไม่ติดผล 

       
  
 กำรป้องกันก ำจัด 
 เนื่องจากโรคราด านี้เกิดจากแมลงเป็นสาเหตุส าคัญ จึงควรมีการป้องกันก าจัด
แมลงพวกเพลี้ยจักจั่น หรือแมลงชนิดปากดูดอื่น ๆ ในช่วงที่มะปรางเริ่มแทงช่อดอก
ควรฉีดพ่นด้วยสารเคมีป้องกันก าจัดแมลงพวกสารคาร์บาริล หรือสารคาร์โบซัลแฟน 
หากพบมีการท าลายจากแมลงปากดูดอีกควรพ่นสารเคมีอีกครั้งในระยะดอกตูม การ
ป้องกันก าจัดเชื้อราด าควรพ่นสารเคมีพวกแคปแทน แมนโคแซบ หรือคอบเปอร์อ๊อกซี่
คลอไรด์  
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 3. โรคผลเน่ำ 
 ลักษณะอาการผลเน่านี้มักจะพบหลังจากผลมะปรางถูกแมลงวันทองเจาะ
ท าลายหรือเกิดบาดแผลในระหว่างการเก็บเกี่ยวหรือขนส่ง บริเวณที่เป็นโรคผลจะนิ่มมี
สีเทาหรือด า ควรมีการฉีดพ่นสารเคมีป้องกันก าจัดแมลงวันทองหรือใช้วิธีการห่อผล 
นอกจากนี้การเก็บเกี่ยวและขนส่งสู่ตลาดควรท าด้วยความระมัดระวังอย่าให้ผล
กระทบกระเทือนหรือเกิดบาดแผลขณะขนส่ง  เพราะอาจก่อให้เกิดการเข้าท าลายของ
เชื้อสาเหตุได้ 

      
 
แมลงศัตรูที่ส ำคัญของมะปรำง 
 1.  เพลี้ยไฟ (Thrips) 

 รูปร่างลักษณะ 
 เพลี้ยไฟเป็นแมลงขนาดเล็ก ล าตัวยาว 1 - 2 
มิลลิเมตร ตัวอ่อนสีเหลือง ตัวแก่สีน้ าตาลปน
เหลืองขอบปีกมีขนเป็นแผง เพลี้ยไฟมักอยู่
รวมกันเป็นกลุ่ม 
 ลักษณะการท าลาย 
 ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยใช้ปากเจาะและดูดกินน้ า
เลี้ยงจากเซลล์พืชบริเวณใบอ่อน ยอดอ่อน  
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ตาใบ ช่อดอก โดยเฉพาะฐานรองดอกและขั้วของผลอ่อน ท าให้เซลล์บริเวณนั้นถูกท าลาย 
นอกจากนี้ยังพบว่าใบแตกใหม่แคระแกร็น ขอบใบและปลายใบไหม้ ใบอาจร่วงตั้งแต่ยัง
เล็ก ๆ ส าหรับใบที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้ว เพลี้ยไฟจะท าลายตามขอบใบ ใบม้วนงอ ปลาย
ใบไหม้  ส่วนยอดแห้งไหม้ ช่อดอกหงิกงอ ดอกร่วงไม่ติดผลหรือติดผลน้อยและ
เจริญเติบโตเป็นผลที่ไม่สมบูรณ์ 

      
 การป้องกันก าจัด 
 หากระบาดไม่มากใช้กรรไกรตัดส่วนที่แมลงท าลายไปเผาท าลาย ซึ่งโดยปกติ
แมลงพวกนี้จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม การใช้สารเคมีป้องกันก าจัด ได้แก่ สารคาร์โบซัล
แฟน เช่น พอสซ์ อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร หรือสารคาร์บาริล เช่น เซฟวิน 85 
อัตรา 45 กรัม/น้ า 20 ลิตร  หรือใช้การควบคุมแบบชีววิธี ด้วยการใช้แมลงศัตรู
ธรรมชาติของเพลี้ยไฟ ได้แก่ แมงมุม และแมลงช้าง เป็นต้น 
 2.  เพลี้ยจักจั่น (Hopper) 
 รูปร่างลักษณะ 
 เพลี้ยจักจั่นมะปรางส่วนหัวจะโตและป้าน ล าตัวเรียวแหลมมาทางด้านหาง 
ล าตัวสีเทาปนด าหรือสีน้ าตาลปนเทา เคลื่อนไหวได้รวดเร็วเพราะมีขาคู่หลังที่แข็งแรง 

ลักษณะการท าลาย 
 จะท าลายใบอ่อน ยอดอ่อนและช่อดอก ซึ่งช่วงระยะที่ท าความเสียหายแก่
มะปรางมากที่สุดจะเป็นช่วงระยะที่มะปรางก าลังออกดอก โดยดูดกินน้ าเลี้ยงจากช่อ
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ดอกท าให้ช่อดอกแห้ง ดอกร่วง ติดผลน้อยหรือไม่ติดผลเลย ในระหว่างการดูดกินน้ า
เลี้ยงจะถ่ายสารที่มีลักษณะเป็นน้ าเหนียว ๆ ซึ่งมีน้ าตาลเป็นองค์ประกอบท าให้เกิดการ
แพร่ระบาดของราด าซึ่งท าให้พื้นที่ใบถูกท าลายและส่งผลท าให้การสังเคราะห์แสงลดลง 
นอกจากนี้ยังท าให้ใบบิดโค้งงอ ส่วนขอบใบมีอาการปลายใบแห้ง 
 การป้องกันก าจัด 
 ควรใช้สารเคมีป้องกันก าจัดแมลง พ่นในระยะก่อนมะปรางออกดอก และเริ่ม
แทงช่อดอกอีกครั้ง เมื่อดอกบานแล้วไม่ควรพ่นสารเคมีป้องกันก าจัดแมลงอีก เพราะ
อาจจะเป็นอันตรายต่อแมลงที่มาช่วยผสมเกสร และควรหมั่นตรวจดูช่อดอกมะปรางอยู่
เสมอ หากตรวจพบควรมีการพ่นสารเคมีอีก 1 - 2 ครั้ง หลังจากมะปรางติดผลแล้วสาร
ที่ใช้ ได้แก่ สารคาร์บาริล เช่น เซฟวิน 85% WP อัตรา 60 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือสาร
เฟอร์มาวิน เช่น แอมบุช อัตรา 10  มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร 
 3.  แมลงค่อมทอง (Leaf eating weevil) 

 รูปร่างลักษณะ 
 ตัวเต็มวัยเป็นด้วงงวงขนาดกลางมีเสน้
แบ่งกลางหัว อก และปีกชัดเจน ส่วนหัวสั้น 
ทู่ ยื่นตรงไม่หุ้มเข้าใต้อก เพศผู้มีขนาดเล็ก
กว่าเพศเมีย แมลงค่อมจะอยู่เป็นคู่หรือรวม

เป็นกลุ่ม เมื่อต้นมะปรางได้รับความกระทบกระเทือนแมลงค่อมทองจะทิ้งตัวลงสู่พื้นเพื่อ
หลบภัย 
 ลักษณะการท าลาย 
 ตัวเต็มวัยสามารถท าลายพืชหลายชนิดทั้งมะปรางและมะม่วง โดยจะกัดกิน
ใบพืชในช่วงแตกใบอ่อน ลักษณะใบที่ถูกท าลายใบมีลักษณะเว้า ๆ แหว่ง ๆ ถ้ารุนแรง
จะเหลือแค่ก้านใบ 
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การป้องกันก าจัด 
 1.  ตัวเต็มวัยของแมลงค่อมทองมีจุดอ่อน คือ ชอบทิ้งตัวเมื่อได้รับความ
กระทบกระเทือน ควรใช้สวิงรออยู่ใต้กิ่งหรือใบ เมื่อเขย่ากิ่งของต้นมะปรางแมลงค่อม
ทองจะตกลงในสวิง จากนั้นน าแมลงไปท าลาย 
 2. ใช้สารเคมีป้องกันก าจัดแมลงฉีดพ่นในช่วงระยะที่มะปรางแตกใบอ่อน 
หรือการระบาดของแมลงค่อมทอง ได้แก่ สารคาร์บาริล เช่น เซฟวิน 85% WP อัตรา 
60 กรัม/น้ า 20 ลิตร หรือสารเมธาไมโดฟอส เช่น ทามารอน 600 56% SL อัตรา 30 
มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร 
 4.  แมลงวันทอง (Fruit fly) 

 รูปร่างลักษณะ 
 ตัวเต็มวัยเป็นแมลงวันมีปีกใสมีขนาดล าตัวยาว 0.8 
เซนติเมตร มีลักษณะเด่น คือ สีเหลืองสดที่ส่วนอกและ
ส่วนท้อง เพศเมียจะมีอวัยวะวางไข่เรียวแหลมคล้ายเข็ม 

 
 ลักษณะการท าลาย 
 แมลงวันทองวางไข่ที่ผลมะปรางในช่วงผลใกล้สุกจนถึงผลสุกสีเหลือง ท าให้
ภายในผลมีหนอนเข้าท าลาย ผลเน่าและร่วงหล่นในที่สุด 
 การป้องกันก าจัด 
 1.  เก็บผลที่ถูกแมลงวันทองท าลายมาเผาท าลายหรือขุดหลุมฝัง 
 2. ใช้สารล่อแมลงวันทอง เช่น สารเมทธิลยูจีนอลผสมสารฆ่าแมลง เช่น มา
ลาไธออนในอัตราส่วน 1:1 โดยหยอดสารล่อและสารป้องกันก าจัดแมลงลงบนส าลีแล้ว
ใส่ในกับดักและเติมสารดังกล่าวทุก ๆ เดือน ใช้กับดัก 5 - 10 จุดต่อพื้นที่ 1 ไร่ วาง
กลางทรงพุ่มของมะปราง  
 3.  การห่อผล ใช้ถุงกระดาษสีขาวห่อผลมะปราง ขณะผลยังเล็กอยู่ 
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 5.  ด้วงงวงกัดใบมะปรำง (Leaf cutting weevil) 
 รูปร่างลักษณะ 
 เป็นแมลงขนาดเล็ก ล าตัวยาวประมาณ 3 - 4 มิลลิเมตร กว้างประมาณ 1.2 
- 1.5 มิลลิเมตร งวงยาวมากเกือบเท่าครึ่งหนึ่งของล าตัว หัวและอกสีส้ม ตากลมใหญ่สีด า 
ตัวเมียมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้ ปีกแข็งสีน้ าตาลปนขาว 
 ลักษณะการท าลาย 
 แมลงชนิดนี้จะกัดเฉพาะใบอ่อนเท่านั้น โดยตัวเมียจะวางไข่ด้านบนของใบ
อ่อน  เมื่อไข่เสร็จจะกัดใบห่างจากขั้วใบประมาณ 1 - 2 เซนติเมตร เหลือแต่โคนใบท า
ให้ใบอ่อนส่วนที่มีไข่ติดอยู่ร่วงลงบนพื้นดิน 
 การป้องกันก าจัด 
 1.  เก็บใบอ่อนที่ถูกด้วงงวงกัดร่วงหล่นตามโคนต้นเอาไปเผาท าลาย เพื่อ
ท าลายไข่และตัวอ่อน 
 2. ในระยะที่มะปรางเริ่มแตกใบอ่อน ใช้สารเคมีพวกคาร์บาริล ได้แก่ เซฟวิน 
85% WP อัตรา 45 - 80 กรัม/น้ า 20 ลิตร  
 6.  ด้วงเจำะล ำต้นมะปรำง (Stem boring beetle) 
 รูปร่างลักษณะ 
 เป็นด้วงหนวดยาวสีน้ าตาลเข้มเกือบด า หนวดยาวสีน้ าตาล ล าตัวมีความยาว
ประมาณ 3 - 4 เซนติเมตร เพศเมียมีขนาดล าตัวเล็กกว่าเพศผู้ 
 ลักษณะการท าลาย 
 ตัวหนอนของแมลงชนิดนี้จะเจาะล าต้นหรือกิ่งมะปราง ท าให้ต้นมะปราง
ชะงักการเจริญเติบโต ตัวเมียหลังผสมพันธุ์จะวางไข่ตามรอยแผลหรือตามเปลือกที่แตก 
เมื่อไข่ฟักออกเป็นหนอนเริ่มใช้ปากเจาะเข้าไปในล าต้นบริเวณที่กัดกิน คือ  เนื้อเยื่อ
เจริญใต้เปลือกและท่อน้ าท่ออาหารโดยมีทิศทางไม่แน่นอน เนื่องจากด้วงเจาะล าต้นกัด
กินท าลายท่อน้ าท่ออาหาร ท าให้ล าต้นมะปรางอ่อนแอและชะงักการเจริญเติบโต มีผล
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ท าให้ไม่มีการแตกใบอ่อนชุดใหม่ ใบแก่เริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและร่วงหล่นท าให้ต้น
มะปรางตายอย่างรวดเร็ว  

      
 การป้องกันก าจัด 
 1.  กิ่งที่ถูกหนอนท าลาย ควรตัดไปเผาไฟท าลาย 
 2. เมื่อพบตัวแก่ซึ่งเป็นด้วงปีกแข็งควรจับและเผาท าลาย 
 3. ต้นที่ถูกแมลงท าลายจนตาย ควรรีบโค่นต้นมะปรางแล้วเลื่อยเป็นท่อนสั้น 
ๆ เผาท าลาย 
 4. ระยะที่พบหนอนเริ่มท าลายให้แกะเปลือกออกแล้วพ่นสารเคมีชนิดดูดซึม  
 5. ทาหรือฉีดพ่นสารป้องกันก าจัดแมลงชนิดดูดซึมที่โคนต้นจากพื้นดินจนถึงระดับ
ความสูง 2 เมตร เดือนละครั้ง 
 7.  เพลี้ยหอย (Scale insects) 
 เพลี้ยหอยจะดูดกินน้ าเลี้ยงตามยอดใบ ช่อดอก และผลอ่อนของมะปราง 
เพลี้ยหอยจะเกาะเป็นกลุ่ม ๆ ท าให้เป็นรอยยุบเล็กน้อย ถ้ามีการท าลายมากจะท าให้
มะปรางชะงักการเจริญเติบโต ผลมะปรางเจริญเติบโตผิดปกติ ผิวไม่สวยไม่น่า
รับประทาน 

การป้องกัน 
 1. ถ้าพบไม่มากควรตัดท าลายทิ้ง 
 2. ฉีดพ่นสารป้องกันก าจัดแมลงชนิดดูดซึมในช่วงที่มีการระบาด  ได้แก่ คาร์
บาริล เป็นต้น 
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แนวทำงกำรปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมคุณภำพและผลผลิต 
 

เรียบเรียงโดย ผศ.ดร. พีระศักดิ์  ฉายประสาท 
เดือน กำรปฏิบัติดูแล กำรป้องกันโรค/แมลง 

เมษายน - 
พฤษภาคม 

เป็นช่วงหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตจ าเป็นต้องเร่ง
บ ารุงต้นให้สมบูรณ์ เริ่มจากการตัดแต่งกิ่งและ
ก าจัดวัชพืชแล้ว ใส่ปุ๋ยเพื่อเร่งการแตกยอดใหม่ 
โดยใส่ปุ๋ยคอก อัตรา 5 - 20 กิโลกรัม/ต้น ร่วมกับ
ปุ๋ยเคมีสูตร 15 - 15 - 15 อัตรา 0.5 - 1.5 
กิโลกรัม/ต้น อัตราที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับอายุและ
ขนาดของทรงพุ่ม 

ตัดแต่งกิ่งที่โรคแมลงท าลาย ได้แก่ กิ่ง
แห้ง กิ่งฉีกหัก ก่ิงน้ าค้าง กิ่งร้าว 
เพื่อให้แสงแดดส่องทั่วทรงพุ่ม 
นอกจากนี้ควรก าจัดวัชพืชที่มี
ผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของต้น
มะปราง   

มิถุนายน - 
สิงหาคม 

ระยะนี้เป็นช่วงที่มะปรางแตกใบอ่อนและ
เจริญเติบโตทางใบ ต้นมะปรางที่มีอายุ 1 ปีขึ้นไป
ควรให้น้ า 5 - 7 วัน/ครั้ง หากฝนทิ้งช่วงการก าจัด
ควรท าอย่างสม่ าเสมอเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสม
ของแมลงดังกล่าว ซึ่งมักจะปล่อยสารที่มี
องค์ประกอบของน้ าตาลที่ก่อให้ เกิดการแพร่
ระบาดของเชื้อราตามมา 

การป้องกันก าจัดโรคและแมลง 
โดยเฉพาะโรคแอนแทรคโนส  ราด า
และราแป้ง   ซึ่งจะท าลายใบและก่ิง
หากมีการระบาดควรท าการฉีดพ่น
ด้วยเบนโนมิล เคปแทนหรือแมนโคเซป  
และหากพบแมลงเข้าท าลายใบและล า
ต้น ได้แก่ เพลี้ยไฟ เพลี้ยหอย  แมลง
ค่อมทอง  และเพลี้ยจักจั่น   ควรฉีดพ่น
สารป้องกันก าจัดแมลง เชน่ คาร์บาริล, 
เคปเทน, เอ็นโดซัลแฟน, ไซเปอร์เมธวิน 
หรือสารเคมีชนิดดูดซึมอื่น ๆ 

กันยายน - 
ตุลาคม 

ระยะที่ใบเริ่มแก่จัดต้นมะปรางจะเข้าสู่ระยะพัก
ตัวและสะสมอาหาร  ในช่วงนี้ควรงดให้น้ า และ
ให้ปุ๋ย 

เพื่อเร่งตาดอกสูตร 12 - 24 - 12 
ส าหรับต้นมะปรางอายุ 4 - 5 ปี 
อัตรา 0.5 กิโลกรัม/ต้นและควรงดให้
ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูง เพราะจะท าให้
เกิดการพัฒนาตาดอกเป็นใบ 

พฤศจิกายน ช่วงระยะเริ่มแทงช่อดอกและดอกเริ่มบาน ควรให้
น้ าอย่างระมัดระวังเพียงเล็กน้อย และเมื่อแทงช่อ

การป้องกันก าจัดโรคและแมลงช่วงที่
มะปรางเริ่มแทงช่อดอก ควรป้องกัน
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ดอกยาวประมาณ 5 - 7 เซนติเมตร การให้น้ า
ควรให้แค่หน้าดินเปียกและต่อเนื่องเพื่อให้ดอกมี
ความสมบูรณ์ซึ่งจะท าให้ติดผลดี 

ก าจัดแมลงประเภทเพลี้ยไฟ เพลี้ย
หอย แมลงค่อมทอง เพลี้ยจักจ่ัน ที่จะ
เข้าท าลายดอกอาจจะฉีดพ่นสารเคมี
ป้องกันก าจัดแมลงชนิดดูดซึม 1 - 2 
ครั้ง และฉีดพ่นป้องกันก าจัดโรคแอน
แทรคโนสและราด า โดยฉีดพ่นครั้ง
แรก เมื่อช่อดอกยาว 10 เซนติเมตร 
ครั้งสองในระยะมีการยืดของช่อดอก
แต่ยังไม่มีการบานของดอก 

ธันวาคม  ระยะที่ดอกทยอยบานและติดผลขนาดเล็ก 
จ าเป็นต้องปฏิบัติดูแลรักษาเป็นกรณีพิเศษ โดย
การให้น้ าในช่วงที่ติดผลแล้วควรเพิ่มปริมาณน้ า
มากขึ้นทีละน้อยอย่าให้แบบทันที หากมีการให้
น้ ามากเกินไป อาจท าให้เกิดการร่วงของผลอ่อน
ได้ การใส่ปุ๋ยเมื่อติดผลอ่อนขนาดเท่าหัวไม้ขีด
ต้องใส่ปุ๋ยเร่งการเจริญเติบโตทางดินที่มีธาตุโปแต
สเซียมสูง เช่น สูตร 13 - 13 - 21 อัตรา 1 - 2 
กิโลกรัม/ต้น อัตราที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับอายุและ
ขนาดของทรงพุ่ม 

การป้องกันก าจัดโรคและแมลงใน
ระยะดอกบานไม่ควรใช้สารเคมี
ป้องกันก าจัดโรคแมลงเพราะจะท าให้
มีผลกระทบต่อการผสมเกสร ในขณะ
ที่ผลโตเท่าหัวไม้ขีด ควรฉีดพ่น
สารเคมีป้องกันก าจัดแมลง เพื่อ
ป้องกันก าจัดเพลี้ยไฟ เพลี้ยหอย เช่น 
คาร์บาริล และผสมสารเคมีป้องกัน
ก าจัดโรคที่เกิดจากรา เช่น เบนโนมิล 
ไธอะเบนดาโซล เพื่อป้องกันก าจัดโรค
แอนแทรคโนส ราด า และราแป้ง 

มกราคม ระยะที่ผลก าลังเจริญเติบโตในช่วงนี้ควรให้น้ า
อย่างสม่ าเสมอ 3 - 5 วัน/ครั้ง ควรใส่ปุ๋ยที่มี
ธาตุไนโตรเจนและโปแตสเซียมสูง ได้แก่  24 - 4 
- 24 อัตราการใช้ขึ้นอยู่กับอายุและขนาดของทรง
พุ่ม 

การป้องกันก าจัดโรคและแมลง โดย
ใช้คาร์บาริลเพื่อป้องกันก าจัดแมลง
พวกเพลี้ยไฟและเพลี้ยหอย ผสม
สารเคมีป้องกันก าจัดเชื้อรา เช่น เบน
โนมิล ไธอะเบนดาโซล เพื่อป้องกัน
ก าจัดโรคแอนแทรคโนส ราด า และรา
แป้ง และฉีดพ่นสารป้องกันก าจัด
แมลงอีกครั้งเมื่อผลอายุประมาณ 3 
สัปดาห์ เพื่อป้องกันแมลงผลไม้ 
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กุมภาพันธุ์ - 
มีนาคม 

ระยะผลเริ่มแก่จนถึงเก็บเกี่ยว ประมาณ 75 วัน
หลังจากดอกบาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพันธุ์ อุณหภูมิ 
และความชื้นสัมพัทธ์ของพื้นที่ปลูก การให้น้ า
ในช่วงนี้ควรให้น้ าอย่างสม่ าเสมอและลดปริมาณ
ให้น้อยลงเมื่อผลเริ่มแก่ และต้องให้อย่าง
สม่ าเสมอเพื่อป้องกันผลแตก นอกจากนี้ควรมี
การห่อผลเพื่อป้องกันแมลงวันทองเข้าท าลายใน
ระยะผลสุก การเก็บเกี่ยวควรใช้กรรไกรตัดขั้วผล
ให้มีก้านผลติดมาด้วยอย่างน้อย 2 - 3 เซนติเมตร 
เพื่อยดือายุการเก็บรักษามะปรางหรือมะยงชิดได้
นานขึ้น การเก็บเกี่ยวควรท าอย่างระมัดระวังไม่
ให้ผลช้ าหรือเกิดบาดแผล เนื่องจากเปลือกของ
ผลบางง่ายต่อการเข้าท าลายของโรคและแมลง 
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